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Czym się martwisz?

Niektórzy z nas nie mogą spać at w nocy 
martwiąc się o członków rodziny, zdrowie, 
finanse i tysiąc innych rzeczy. Martwienie 

się może objawiać się na wiele różnych sposobów.  
Pochłania  nasz umysł, nie pozwala nam się skupić i 
może powodować migreny i ataki paniki. Inni próbują 
ukryć niepokój za wszystkim, co może odciągnąć 
uwagę. Bez względu na to, kim jesteśmy, wszyscy 
mamy do czynienia z martwieniem się.

Czy martwienie się jest zawsze złe? Jest 
właściwym, aby mieć obawy. To pokazuje, że 
jesteśmy odpowiedzialni i troszczymy się o to, 
co dzieje się w naszej sytuacji i z ludźmi, których 
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kochamy. Jednak to, jak radzimy sobie z naszymi 
obawami, ma  znaczenie.

Czy jesteśmy pozbawieni sił i wyczerpani przez 
lęk? Wiele okoliczności i wyzwań, przed którymi 
stoimy są całkowicie poza naszą kontrolą. Czasami 
mamy do czynienia z niemożliwymi wyborami; 
może wydawać się, że obawa 
o przyszłość nigdy nie znika; 
a zdarzenia lub błędy z 
przeszłości mogą nadal nas 
prześladować i napełniać 
niepokojem.

A może nasze zmartwienia 
kierują nas do tego, aby 
polegać na Bogu, który 
troszczy się o nas (1 Piotra 5:7)? 
Biblia mówi, że nie istnieją 
niemożliwe sytuacje dla Boga; nie ma niczego, co 
może Go przytłoczyć lub pokonać. Więc w jaki sposób 
Bóg może nam pomóc uporać się z martwieniem się?

To, jak 
radzimy sobie 

z naszymi 
obawami, ma 

znaczenie.
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Zwrócenie się do Boga

Bóg nigdy nie chciał, abyśmy sami rozwiązywali czy 
radzili sobie z naszymi problemami i zmartwieniami. 
Stworzył nas, abyśmy żyli z Nim w bezpiecznej, 

kochającej relacji. Jezus, który jest Bogiem, przyszedł na 
ziemię ponad 2000 lat temu, aby umrzeć na krzyżu. W ten 
sposób wziął karę za nasze odrzucenie i ignorowanie Boga. 
Następnie, trzy dni później znów powstał do życia. To jest 
to nowe życie z Bogiem, które On daje każdemu z nas. 
Chrześcijanie to ludzie, którzy wierzą, że Jezus przywrócił 
ich do nowej relacji z Bogiem. Oznacza to, że tak jak oni 
teraz należą do Boga, tak też ich zmartwienia i troski.

Kiedy się martwimy, zwykle skupiamy się na 
możliwościach, które jeszcze się nie wydarzyły lub 
są poza naszą kontrolą. Lecz ci, którzy ufają Jezusowi 
mają możliwość skupienia się na Bogu, a nie na 
źródłach stresu. Kiedy się martwimy, to tak naprawdę 
uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać 
wszystkich naszych problemów o  własnych siłach. 
Chwile martwienia się są zamiast chwil przypominania 
sobie, kim jest Bóg: Jego charakteru, obietnic i mocy.

Nic nie dzieje się na tym świecie, o czym Bóg by nie 
wiedział. Biblia mówi nam: „Pan na niebiosach utwierdził 
swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim” 
(Psalm 103:19). Bóg jest tym, który prawdziwie panuje nad 
tym światem i możemy przynieść Mu wszystkie nasze 
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zmartwienia i obawy. Oto tylko kilka ważnych rzeczy, aby 
pamiętać o Bogu w stresujących chwilach:

On jest wszędzie. Nie ma miejsca, bez względu 
na to, jak samotnie możemy się czuć, w którym Boga 
mogłoby nie być. On jest wszędzie (Psalm 139: 7-12)!

On wie wszystko. On wie co nas martwi i co nas 
przeraża. Bóg jest w pełni świadomy i zaangażowany 
w naszą sytuację. Bóg zna i może zaspokoić nasze 
najgłębsze potrzeby (Psalm 33:13-14).

On jest wszechmocny. Bóg ma nieograniczoną 
moc, aby działać w naszym imieniu. I możemy Mu ufać, 
że we właściwym dla na czasie zapewni nam to, czego 
potrzebujemy. On wie, co jest dla nas najlepsze, nawet jeśli 
to nie jest tym, czego możemy się spodziewać (Mt 19:26).

On troszczy się o nas. Ponieważ Jezus umarł za 
nas na krzyżu, możemy być pewni, że Bóg nas kocha i 
że nic nie oddzieli nas od Jego miłości (Rzymian 8:38-39). 
Możemy złożyć wszystkie nasze troski na Jego barki. 
On nawet bardziej od nas troszczy się o nasze zdrowie, 
pracę, przyjaciół i rodzinę.

On nigdy nie opuści nas. Im bardziej będziemy 
się martwić, tym bardziej samotni i bezradni możemy 
się czuć. Ale jeśli należymy do Boga, nigdy nie 
będziemy musieli nosić niczego sami. W Psalmie 139, 
David (żołnierz i król) pisał o ciągłej obecności Boga. 
Powiedział, że Bóg wiedział o nim wszystko, zanim 
jeszcze się urodził (w.13-16). W rzeczywistości, nie 
możemy uciec od Bożej obecności, bez względu na to 
gdzie pójdziemy (w. 7-12). Rano i w nocy, na lądzie czy na 
morzu, na wysokości czy głębokości, Bóg tam jest.
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Ale jak oddać Bogu nasze 
zmartwienia?

Odpowiedź nie jest w tym, co robimy, ale w 
co wierzymy. Czy ufamy naszym uczuciom i 
zdolnościom? Czy też ufamy słowom i obietnicom 

Biblii—temu, że Bóg jest potężny i godny zaufania?
Dawid wiedział, co to znaczy ufać Bogu w 

rozpaczliwych chwilach. Nawet wtedy, gdy pisał o 
wojnie, ubóstwie i ludziach, którzy starali się go zabić, 
David mówił, że ci, którzy ufają Bogu „będą nasyceni” 
(Psalm 37:19). Podstawowym znaczeniem tego jest to, że 
ci, którzy ufają Bogu, znajdą swoje oczekiwania w Nim 
w pełni spełnione. Pośród naszych obaw, nie musimy 
się bać. Bóg będzie z nami i zapewni nam to czego 
potrzebujemy.

To nie jest obietnica, że 
nie przydarzą nam się żadne 
złe rzeczy. Wszyscy będziemy 
przechodzić przez trudne 
chwile i martwić się o wiele 
różnych spraw. Obietnica w 
Biblii jest taka, że Bogu można 
zaufać. Oddajemy Mu nasze 
obawy, kiedy zdecydujemy się ufać i polegać na Nim 
raczej niż na sobie lub kimś innym.

Bóg będzie z 
nami i zapewni  
nam to czego 
potrzebujemy.
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Sam Jezus wyjaśnia, że oddanie naszych obaw 
Bogu jest kwestią priorytetów. Łatwo nam przychodzi 
martwić się o jedzenie, ubrania i przyszłość, ale Jezus 
powiedział: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego 
i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam 
dodane” (Ew. Mateusza 6:33). Jezus mówił, że naszym 

celem powinno być 
poznanie Boga, stanie się 
podobnym do Niego (co 
jest „sprawiedliwością”) i 
żyć dla Niego. To powinno 
być naszym priorytetem. 
Gdy tak jest, a my 
spędzamy czas z Bogiem, 
będziemy bez trudu 
wiedzieć, że wszystko jest 
pod Jego kontrolą.

Zostaliśmy stworzeni 
tak, aby polegać na Bogu, 

naśladując Jego charakter i miłość. Ale, gdy stale 
martwimy się o różne sprawy w naszym życiu, w 
rezultacie oddalamy się od Niego.

Szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego 
i sprawiedliwości 
jego, a wszystko 

inne będzie  
wam dodane. 

—Ew. Mateusza 6:33
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Zmieniając  
zmartwienie w modlitwę

Niewielu z nas przeszło przez ten rodzaj 
problemów, z jakimi miał do czynienia Paweł 
(autor części Nowego Testamentu w Biblii). 

Spędził całe życie chrześcijańskie mówiąc ludziom o 
Jezusie i nowym życiu z Bogiem, które On oferuje. To 
także oznaczało, że Paweł uczynił sobie wielu wrogów 
wśród swoich rodaków, którzy 
czuli, że chrześcijaństwo 
było zagrożeniem dla ich 
bezpieczeństwa narodowego. 
Jednak pomimo wszystkich 
zagrożeń, bicia i aresztowań, 
pisał: „Nie troszczcie się o nic, 
ale we wszystkim w modlitwie 
i błaganiach z dziękczynieniem 
powierzcie prośby wasze Bogu. 
A pokój Boży, który przewyższa 
wszelki rozum, strzec będzie 
serc waszych i myśli waszych w 
Chrystusie Jezusie.” (Filipian 4 6-7).

Istnieją trzy kluczowe słowa użyte przez Pawła, 
które opisują w jaki sposób powinniśmy radzić sobie z 
naszymi zmartwieniami.

Modlitwa 
wynosi nas 

ponad nasze 
kłopoty, aby 

zobaczyć 
świat z Bożej 
perspektywy
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Modlitwa. Modlitwa jest po prostu rozmową 
z Bogiem. Jest to czas, w naszym dniu, gdy 
zdecydujemy się skupić na Bogu, Jego charakterze i 
Jego obietnicach. Modlitwa jest rozmową z Bogiem 
o tym, kim On jest i kim nas uczynił.  Jest świetnym 
sposobem, aby odpowiedzieć na to, co czytamy o Nim 
w Biblii i pomaga nam się naprawdę zastanowić się 
nad tym, jak wielki, potężny, kochający i niesamowity 
jest On. Modlitwa wynosi nas ponad nasze kłopoty, 
aby zobaczyć świat z Bożej perspektywy.

Błagania. To jest po prostu wyszukane słowo  na 
„prośby”. Gdy myślimy o Bożej wspaniałości i Jego 
miłości do nas, możemy śmiało prosić Go o pomoc 
w naszych troskach i zmaganiach. On jest w stanie 
poradzić sobie z nimi i poprowadzić nas przez nie.

Dziękczynienie. Wdzięczność wydaje się obca 
tym, którzy się martwią. 
Ale w rzeczywistości jest to 
prawidłowa i  pełna mocy 
odpowiedź na niepokój. 
Chrześcijanie mają tak wiele, 
za co mogą być wdzięczni—
zostali zbawieni przez Jezusa, 
przyprowadzeni z powrotem do 
Boga i mają obiecane miejsce 
w niebie (Ew. Jana 14:1-6). Kiedy 
przynosimy Bogu nasze obawy 
z wdzięcznym sercem, to nie 
znaczy, że jesteśmy wdzięczni 
za nasze zmagania. Oznacza 

Chrześcijanie 
mają tak 

wiele, za co 
mogą być 
wdzięczni 
—zostali 
zbawieni 

przez Jezusa.
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to, że jesteśmy wdzięczni, ponieważ wiemy, co Bóg 
uczynił dla nas w przeszłości i wiemy, że On teraz 
wykonuje Swoją pracę dla nas, nawet jeśli nie jesteśmy 
w stanie zobaczyć tego od 
razu. Możemy podziękować 
Mu za to, że nas kocha, 
rozumie nasze problemy 
i za Jego obietnicę 
troszczenia się o nas.

Co jest wynikiem 
modlitwy? Błyskawice z 
nieba, które rozwiązują 
nasze problemy 
natychmiast? Nie. Kiedy oddajemy nasze troski 
Bogu, On odpowie w Swoim idealnym czasie, nawet 
jeśli nie będzie to tak szybko, jak chcemy. Ale to, 
co będziemy mogli doświadczyć, gdy będziemy się 
modlić, to „pokój Boży, który przewyższa wszelki 
rozum.”  To przewyższa nasze zrozumienie, 
ponieważ technicznie nic, jeśli chodzi o nasze 
okoliczności, się nie zmienia, kiedy się modlimy. 
Nasze problemy nadal będą istnieć. Ale Paweł mówi, 
że będziemy doświadczać pokoju. Ten pokój jest 
oparty na naszym zaufaniu do Boga raczej niż na 
braku problemów.

Kiedy oddajemy 
nasze troski Bogu, 

On odpowie w 
Swoim idealnym 

czasie.
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Co zmartwienie może zrobić dla ciebie?

Zmartwienie może albo zbliżyć nas do Boga, 
albo może nas oddalić od Niego. Lekarstwem 
na martwienie się nie jest niezależność, ale od-

Boga-zależność.
Jeśli chodzi o martwienie się, to naśladowcy Jezusa 

wyróżniają się na dwa sposoby: tym o co się troszczą i 
tym co robią ze swoimi obawami. Chrześcijanie mają 
dokładnie te same zmartwienia jak każdy inny, ale 
gdy poznają Boga lepiej, uświadamiają sobie, że mogą 
powierzyć wszystkie swoje troski Jemu. Jeśli Bóg zajmuje 
się ich wszystkimi troskami, to są wolni, aby skupić się na 
Bożych troskach. Czym Bóg jest zatroskany? Jego troską 
jest, aby widzieć coraz więcej ludzi ufających Jezusowi i 
wracających do relacji z Nim.

I to powinno być naszą pierwszą troską także. Ale 
tak nie może być, jeśli jesteśmy rozproszeni przez nasze 
zmartwienia. To nie znaczy, że nasze codzienne problemy nie 
są ważne czy poważne. One są; i Bóg to wie. Ale Bóg może 
zrobić dla nas więcej niż my sami. Kocha nas i zatroszczy się 
o wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli zaczniemy powierzać 
Mu nasze zmartwienia, zaczniemy widzieć, że On jest 
niezawodny. I  gdy wzrastamy w zaufaniu, widząc, że nasze 
życie jest w Jego rękach, będziemy mogli podzielić się 
naszym zaufaniem  z innymi. W ten sposób łączymy się z 
Bogiem w Jego trosce o tych, którzy jeszcze go nie znają.
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Historia pewnego martwiącego się

Otrzymaliśmy tę historię od kogoś, kto zmagał się 
z niepokojem i lękiem. Z Bogiem jako punktem 
centralnym, ten człowiek powiedział nam, jak 

znalazł lepszy sposób na radzenie sobie ze stresem:
“Bóg postawił mi wyzwanie dotyczące mojego 

martwienia się poprzez fragment Listu do Filipian 
1:6: „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie 
je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”. Ale szybko 
zdałem sobie sprawę, że proces stawania się takim jak 
Jezus, nie zajmuje tylko sześć łatwych lekcji lub sześć 
miesięcy, ale trwa dopóki nie będziemy w niebie z Nim.

„Bóg pokazał mi cztery dyscypliny, które miały 
ogromny wpływ na moje życie: czytaj, módl się, ufaj 
i bądź posłuszny. Czytaj Biblię. Rozmawiaj (módl 
się) z Bogiem (to nie jest tylko pięć minut tu i tam. 
Rozmowa z Bogiem jest sposobem życia). Ufaj Bogu w 
sprawach, których nie możesz kontrolować. Bądź Mu 
posłuszny w sprawach, które możesz kontrolować.

„Te cztery dyscypliny dotyczą polegania na Bogu. Lecz 
musimy je rzeczywiście praktykować, a nie tylko je znać. 
Błogosławieństwo bycia  w stanie osłabienia i wyczerpanie 
własnych zasobów jest tym, co w rzeczywistości nam 
pomaga przyjść do Boga i prosić o pomoc.

„Gdy zacząłem włączać te  dyscypliny do mojego 
życia stwierdziłem, że poznałem Jezusa o wiele lepiej. 



[12]   CZYM SIĘ MARTWISZ?

Bóg zaczął pokazywać mi  Swoją wystarczalność 
w codziennym sprawach, o które się martwiłem. I 
gdy nie ustawał, zacząłem mu ufać coraz bardziej, 
wrastając w zaufaniu do Niego.

Cztery dyscypliny czytania, modlenia się, ufania i 
bycia posłusznym oznaczały, że trzeba było coś zrobić 
z moim  martwieniem się—przynieść je do Boga. Gdy 
to zrobiłem, pozwoliłem Bogu, aby wykonał  Swoją  
pracę w moim życiu. Zacząłem znajdować coraz mniej 
powodów do martwienia się.

„Chociaż możemy myśleć, że wyświadczamy Bożą 
przysługę imponując ludziom i sprawiając wrażenie 
silnej osoby, jednak możemy ich pozbawiać ostatniej 
nadziei, jaką mieli na to, że Bóg może mieć coś dla nich. 
To dlatego, że ich reakcja na siłę nie jest: „Och, to jest 
dla mnie!” Zamiast tego mówią: „Nigdy nie mógłbym  
być taki”. Ale jeśli widzą słabą osobę, która nauczyła się 
być silna i ciągle się uczy, aby otrzymać siłę od Boga, 
zostaną  napełnieni nadzieją. Powiedzą: „Wow! Jeśli to 
sprawdza się w ich przypadku, to może jest coś w tym 
dla mnie.”

Jeśli zmagasz się z martwieniem się lub z lękiem, 
powiedz o tym jednemu z liderów kościoła lub 
innemu chrześcijaninowi, którego znasz, aby mogli  
pomodlić się z tobą. Pomogą ci zmienić martwienie 
się w coś, co przybliży cię do Boga, a nie w coś, co 
odciągnie cię od Niego.
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Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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